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Εφαρμογή «Χωροταξικό»
Η εφαρμογή αφορά την κατάταξη των μαθητών - αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων στα
Γυμνάσια των Δήμων αρμοδιότητας της ΔΔΕ Β’ Αθήνας για το νέο σχολικό έτος, με στόχο να
εμφανίζεται αυτόματα το Γυμνάσιο εγγραφής του κάθε μαθητή, μόλις αναγραφεί η διεύθυνση
κατοικίας του, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Δ.Δ.Ε.

Εισαγωγή στην εφαρμογή
Η πρόσβαση στην εφαρμογή μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, από
τον σύνδεσμο «Χωροταξικό» στο μενού «Ιστοσελίδες Εφαρμογών».

Ακολούθως, ζητείται να εισάγετε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό.

Όνομα Χρήστη : το e-mail του Σχολείου σας στο πεδίο «Χρήστης».
Κωδικός : Ο κωδικός που θα επιλέξετε εσείς.
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Πρώτη Χρήση
Πατώντας στο πεδίο «Δημιουργία κωδικού/Ξέχασα τον κωδικό μου», ακολουθείστε τις
οδηγίες για να δημιουργήσετε τον δικό σας, αποκλειστικό κωδικό.

Στο e-mail του Σχολείου σας(το οποίο έχετε βάλει σαν Όνομα χρήστη) θα λάβετε το ακόλουθο
μήνυμα : {ΠΡΟΣΟΧΗ! Το μήνυμα που θα σας αποσταλεί στο mail για τη δημιουργία του νέου
κωδικού, πιθανόν να βρίσκεται στα «ανεπιθύμητα»(spam)}.

Ανοίξτε το μήνυμα :
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Στη συνέχεια περάστε ξανά το mail του Σχολείου σας και τον επιθυμητό κωδικό :

Εξαγωγή στοιχείων
Πατώντας το κουμπί
στο κάτω
μέρος της οθόνης, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον αριθμό των μαθητών που θα
εμφανίζονται σε κάθε σελίδα.

Πατώντας το κουμπί
στο πάνω μέρος της οθόνης έχετε τη
δυνατότητα να κάνετε εξαγωγή των στοιχείων που εμφανίζονται στην οθόνη σας σε excel.

Έξοδος από την εφαρμογή
Για να βγείτε από την εφαρμογή πατήστε το κουμπί «Έξοδος», κάτω ακριβώς από το όνομα
του Σχολείου σας.
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Χρήστης Δημοτικό
Καταχώρηση Μαθητών
Ξεκινάτε την καταχώρηση των μαθητών πατώντας «Προσθήκη νέου μαθητή».

Σας εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα :
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Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ελληνικούς χαρακτήρες όλα τα στοιχεία των μαθητών: Επίθετο,
Όνομα και Πατρώνυμο.
Στο πεδίο «Τηλέφωνο» θα καταχωρίσετε το τηλέφωνο του κηδεμόνα (κινητό-σταθερό),
προκειμένου να μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία σε περίπτωση που χρειαστούμε
διευκρινίσεις.
Απαιτείται η γνώση και καταγραφή του Ταχυδρομικού Κώδικα (ΤΚ) της διεύθυνσης κατοικίας
των μαθητών. Βάσει αυτού, είναι καταχωρημένες όλες οι οδοί που αντιστοιχούν σ΄ αυτόν. Το
επόμενο βήμα είναι η επιλογή της οδού από λίστα που θα εμφανίζεται (αναδυόμενη λίστα) και
ακολούθως και του αριθμού. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διπλού αριθμού (π.χ.
Μεσογείων 12-14) ή γράμματος μαζί με αριθμό (π.χ. Μεσογείων 12Α). Στις περιπτώσεις αυτές θα
επιλέγετε τον ένα αριθμό ή τον αριθμό χωρίς το γράμμα.
Εξαίρεση αποτελούν τα σχολεία, τα οποία εξ ολοκλήρου μεταβαίνουν σε συγκεκριμένο
Γυμνάσιο, στα οποία η τοποθέτηση των μαθητών θα γίνεται αυτόματα με την αναγραφή του
Δημοτικού Σχολείου. Στο πεδίο «Δήμος» θα καταχωρίσετε το Δήμο κατοικίας του μαθητή,
επιλέγοντας από λίστα που θα εμφανίζεται (αναδυόμενη λίστα).
Πατήστε απαραιτήτως «Αποθήκευση», για να διατηρηθεί η καταχώρηση.
Μπορείτε να διορθώσετε κάτι που αναγράφηκε λάθος, πατώντας το «κουμπί» με το μολύβι στην
άκρη αριστερά, στη στήλη «Λειτουργία». Από την ίδια στήλη («Λειτουργία») και από το διπλανό
κουμπί, το «x», μπορείτε να διαγράψετε μια καταχώρηση.

Αν κάποιος μαθητής έχει εκδηλώσει επιθυμία να εγγραφεί σε ιδιωτικό σχολείο ή να δώσει
εξετάσεις για τα Πειραματικά Σχολεία, εσείς θα συμπληρώσετε κανονικά τα στοιχεία του
μαθητή, αλλά θα σημειώσετε στο πεδίο «Σχόλια σχολείου» την πρόθεση αυτή.

Η οριστικοποίηση του Γυμνασίου τοποθέτησης θα γίνει μετά την καθ’ έτος ανανέωση της
απόφασης της ΔΔΕ Β΄Αθήνας για την χωροταξική κατανομή των μαθητών - αποφοίτων.
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Όσοι απόφοιτοι έχουν αδέλφια που θα φοιτούν και την επόμενη σχολική χρονιά σε Γυμνάσιο
της περιοχής μας, μπορούν να εγγραφούν, εφόσον το επιθυμούν, στο ίδιο σχολείο με τα
αδέλφια τους. Αν τα αδέλφια φοιτούν σε Λύκειο, η εγγραφή μπορεί να γίνει στο συστεγαζόμενο
Γυμνάσιο.
Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό φοίτησης του αδελφού στο
σχολείο σας, και μόνο έτσι θα επιλέξετε στο αντίστοιχο σημείο «πιστοποιητικό φοίτησης του
αδελφού». Διαφορετικά, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση φοίτησης του αδελφού, θα
παραμείνει το σχολείο που του αντιστοιχεί, βάσει διεύθυνσης.

Προβολή Μαθητών
Πατώντας στο πεδίο «Λίστα Μαθητών» σας εμφανίζονται όλοι οι καταχωρημένοι μαθητές.
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Χρήστης Γυμνάσιο
Μετά την επιτυχημένη είσοδο στην εφαρμογή μπορείτε να δείτε τους μαθητές που
αντιστοιχούν στο γυμνάσιό σας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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Γενικές Πληροφορίες (και για ελλείψεις δρόμων):
Δανιά Μαρία (για Σχολεία των Δήμων Αγ. Παρασκευής, Φιλοθέης-Ψυχικού, Αμαρουσίου,
Κηφισιάς) - τηλ : 210 6527525
Κατσάνος Γιάννης (για Σχολεία των Δήμων Ηρακλείου, Παπάγου-Χολαργού, Μεταμόρφωσης) τηλ : 210 6014053
Νίκας Δημήτρης (για Σχολεία του Δήμου Ν.Ιωνίας) - τηλ : 210 6527525
Βασιλείου Γιάννης (για Σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου) - τηλ : 210 6527525
Χανιωτάκη Ειρήνη (για Σχολεία του Δήμου Βριλησσίων) - τηλ : 210 6014053
Τεχνική Υποστήριξη (για την web εφαρμογή):
Γιαννίτσαρος Παναγιώτης, τηλ : 210 6014534
Μυκωνιάτη Αναστασία, τηλ : 210 6003548
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